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Nytt år. Igen. Allt börjar om. Det rensar och arkiverar. 
Det liksom avslutar och påbörjar något på en och sam-
ma gång. Fast egentligen gör det inte endera ting. 
Allt rullar ju faktiskt på som om ingenting har hänt. 

Däremot så har vi alla, tror jag, lättare att sortera och 
strukturera med hjälp av dessa årsskiften. En dag blir till 
en annan, från en vecka till en annan. Det i sig är för kort 
tid att relatera till. Men år, de känns på alla sätt och vis 
och det är lättare att sortera än dagar och veckor.

Vad var då 2018 för ett år? Ja det är såklart upp till var och 
en att bedöma. För vissa var det ett år som kanske klassas 
som deras bästa. För andra den raka motsatsen. Hur som 
helst så kommer man komma ihåg just 2018. Kanske var 
det året man fyllde 10, 18, 50 eller 100? Kanske var 2018 
året man tog körkort, fick barn, gifte sig eller gick i pensi-
on. Det kanske var året man förverkligade sin drömresa. 

För mig var det ett år som innehöll så mycket av både 
bra och låt säga, mindre bra. Men oavsett vad så kommer 
2018 att räknas som ett av de åren som jag kommer min-
nas som mest. Därav kan 2018 vara mitt bästa år hittills. 
Inte nu kanske, men längre fram, tänker jag. 

Vad ska 2019 komma med undrar man då. Skönt att inte 
veta? Ja! Med bestämdhet. Troligtvis, kanske.

Om vi backar bandet till 1919, vad hände då?
Versaillesfreden undertecknades. Leksands IF bildades, 
Rädda barnen stiftas i London, Systembolaget får mono-
pol på spritförsäljning. Ett år som troligtvis ingen läsare av 
Sundbybladet minns, men hur som helst ett viktigt år på 
olika vis för olika människor oavsett tyngd och innebörd 
av specifik händelse just där och då.

Vi får väl se vad 2019 har att bjuda på. För oss nu och för 
dem andra längre fram. Låt det räknas bara! 

Gott Nytt 2019 önskar jag er! Oavsett vad!
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Bli medlem:

Du som inte än är medlem kan enkelt bli medlem i 
Sundby Egnahemsförening och Villaägarna genom 
att betala in medlemsavgiften med det inbetalnings-
kort som kom i ett utskick från Villaägarna. Om 
du saknar detta kan du också enkelt bli medlem på 
webben. Gå in på villaagarna.se och klicka på ”Bli 
medlem” högst upp i högra hörnet. Välkommen 
som ny medlem!

Fortsätt att vara medlem:

Nytt för i år är att vi låter Villaägarna hantera 
medlemmar och medlemsavgifter, det innebär att 
du som medlem i Sundby Egnahemsförening (och 
Villaägarna) nu får ditt inbetalningskort av Villa-
ägarna. Du bör ha fått ett utskick med Villaägarna 
som avsändare med information om medlemsför-
måner och inbetalningskort för medlemskap 2019. 
Om du inte har fått det eller om du inte vet var det 
är gå in på villaagarna.se och klicka på ”Chatta med 
oss” längst ned till höger så hjälper de er snabbt och 
enkelt. Vi kommer inte skicka ut ett inbetalnings-
kort som vi gjort tidigare år. Vi ser fram emot att ha 
dig som medlem även 2019.

Ordförande: Magnus Ekstrand       Sundbyvägen 32     0704-33 85 98  magnus@ekstrandbc.se
Vice ordförande: Ira Kolehmainen   Kompassbacken 4A    0707-91 71 25  ira.kolehmainen@gmail.com
Kassör:  Georg Dreifaldt       Sundbyvägen 63     0705-87 05 55  GeorgDre@gmail.com 
Sekreterare: Rolf Hammarskiöld Brotorpsvägen 10     0765-26 94 63  rolf.hammarskiold@gmail.com
Ledamot: Kjell Jakobsson  Arrendevägen 76        0730-72 97 01  kjell.e.jakobsson@telia.com
Suppleanter: Anki Nyström       Kärvbacken 5             0709-60 67 06  ankinystrom@telia.com
  Leo Lundberg Lilliér     Gribbyvägen 21     0709-51 53 55  leo@printrun.se  
  Boel Gerhardt       Egnahemsvägen 13 0709-94 21 32  boel.gerhardt@gmail.com  
Web master: Per Simonsson      Störgränd 4      08-760 41 67  per.simonsson@telia.com
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér     Gribbyvägen 21     0709-51 53 55  leo@printrun.se   
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tar hand 
om dina 

fötter

salong simeon

Fotvård
Fotvård är ingen lyx, 

utan en väl värd  
investering för framtiden.

Alla fötter är välkomna med 
eller utan problem.

diplomerad medicinsk fotterapeut på Axelsons i Stockholm
diplomerad nagelteknolog på Scratchnails i Stockholm

maria.lillier@live.se  070-8263672 
ring eller maila för information och tidsbokning

Öppet enligt överenskommelse

tider finns att boka  
måndag – torsdag 8.30 – 16.00,  fredag 8.30 – 14.00

MAriA LiLLièr

Godkänd av  
Miljö och Hälsa 

innehar  
F-skattsedel

varmt välkommen till  
Gribbyvägen 21  
Spånga/Sundby

salong simeon/facebook
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NAGELvård
Lacka dina naturliga  

naglar med lack  
som håller i tre veckor.  

Alltid fin, slipp stresslacka!

rofylld behandling

Julklappstips!
Ge ett presentkort i julklapp. 

Hör av dig och vi kan träffas.

annons Sundbybladet jul 2017.indd   1 2017-11-16   22.05

Det brukar sägas att tiden går fort utom
när man är hos tandläkaren, men trots
att jag varit hos just tandläkaren ett antal
gånger den senaste tiden kan jag inte låta 
bli att förundras över att hösten och
mörkret har kommit så fort, och nu står
plötsligt även Julen för dörren!

Men tiden har inte bara gått fort, vi har
hunnit med en del aktiviteter i föreningen
också. Vi har genomfört en Val-loppis med 
ett mycket mer konkret resultat for delta-
garna än vad själva riksdagsvalet givit, I alla 
fall när detta skrivs.

Vi anordnade den traditionsenliga Äppel-
dagen för sjätte gången. En äppeldag med
fler aktiviteter än någonsin, mustning av
medlemmarnas äpplen, pomolog, korv-
grillning, tipspromenader med fina priser
och ponnyridning! 

Vi har också deltagit i möten om trygghet 
i Spånga och i Villaägarnas regionmöte för 
att knyta kontakter och för att kunna vara 
med och påverka på ett högre plan. Vi har 
även, som vanligt, sett till att föreningens 
släpvagn kan nyttjas så mycket som möjligt 
av medlemmarna.

Så även om tiden har gått fort har vi alltså
också hunnit med en hel del. Det är så det,
trots allt, brukar kännas när man blickar
bakåt. Men vi fortsätter att blicka framåt
och planerar för många spännande och 
givande aktiviteter nästa år! 

Jag vill också passa på att önska alla en 
riktigt god jul och gott nytt år!

ORDFÖRANDE HAR ORDET

”
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Magnus Ekstrand

salongsimeon.se

maria@salongsimeon.se
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”TYCK TILL”-APPEN

Vill du vara med och förbättra Sundby eller 
tycker du att något är fel i området? Nu kan 
du snabbt och enkelt göra något åt det!

Du vet väl att du kan ladda ner appen 
”Tyck till” utgiven av Stockholms stad? 
Med den här appen kan du tycka till om 
Stockholms stads trafik- och utemiljö 
direkt i mobilen. Skicka in en fråga, en idé, 
ett beröm, ett klagomål eller en felanmälan 
när du vill, var du vill. Genom att använda 
telefonens gps-funktion är det lätt att ange 
en plats för din synpunkt. Du kan även 
bifoga bilder för att ytterligare beskriva ditt 
ärende. Du kan få återkoppling via e-post 
om du vill eller till och med vara anonym. 
Appen finns för Android och iphone. Min 
erfarenhet är att det går snabbt och enkelt 
att anmäla ett problem, appen är lättanvänd 
och man får svar snabbt.  

Vid oktober månads utgång låg ny asfalt på getingmidjan.

I oktober 2018 fick Sundbyvägen en geting-
midja. Nedanför kiosken Kojan krymptes 
körbanan till 3,25 meter. På samma gång 
nyanlades ett övergångsställe. 

Åtgärden är ett led i stadens arbete för sänk-
ta farter på huvud- och uppsamlingsgator. 
Läs mer på http://www.stockholm.se/Trafik-
Stadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksa-
kerhet/nya-hastigheter/

Knappt hade getingmidjans asfaltering och 
stenläggning blivit klar, så belades Sundby-
vägen med parkeringsförbud. Åtgärderna 
hänger ihop, eftersom Stockholms stad 
numera ser Sundbyvägen som huvudled. 
Trafikkontorets mätningar har visat att flö-
det av fordon kan uppgå till 3000 per dygn, 
varav 7 % tung trafik, att jämföra med en 
vanlig villagata som belastas av ungefär 200 
fordon per dygn. 

Syftet med parkeringsförbudet är att säker-
ställa fri sikt, öka uppmärksamheten på tra-
fikflödet och därmed öka trafiksäkerheten. 

SUNDBYVÄGEN = HUVUDLED

Så här ser appen ut.

Getingmidjan fick kantstenar av importerad kinesisk granit.



Årets loppisrace blev istället till en vallop-
pis. Samma dag som det var val i sverige 
så passade vi på att ha loppis på ängen vid 
”kulanplanen”. 

Det var inte så många som valde att sälja 
grejer men ca 7-8 bord kom upp och det 
var i alla fall en riktigt bra dag att ha loppis 
på. Fint väder och otroligt mycket folk i 
omlopp. Ja mer eller mindre hela Sundby 
och förmodligen mer därtill passerade 
förbi. 

När nästa valloppis skulle kunna inträffa 
rent teoretiskt vet vi inte vid dags datum. 
Men senast om 4 år är det nog rimligt att 
anta. Kanske redan 2019, vem vet, kanske 
en valloppis i ymnigt snöfall...

VALLOPPIS
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Även årets äppeldag blev en solig tillställ-
ning. På Brittadagen den 7/10–2018 rigga-
des, för sjätte gången i ordningen, Tomas 
Pålssons mobila musteri på gräsplanen 
nedanför Ängsstugan. 

Alla medlemmar kunde lämna äpplen för 
hackning och pressning.  Tack vare en torr, 
rekordvarm sommar hade frukten blivit 
extra söt, dessutom ovanligt välskapt. 

Som vanligt gästade en pomolog, som på 
begäran artbestämde äpplen. Korv från 
Dennis kött grillades i höstsolens sken, tack 
vare generös sponsring från Skandiamäk-
larna. Nytt för i år var ponnyridning och 
tipspromenad. Många var vi som träffades 
denna dag och förhoppningsvis blir vi ännu 
fler 2019.

OBS! nya rutiner för medlemskap från och med 2019, se info på sid 2

ÄPPELDAGEN

Några av årets försäljare

Ca 80 medlemmar deltog under dagen.



NYBYGGEN I SUNDBY

På industrifastigheten vid Arrendevägen 
36 samsas flera företag, varav några har 
växtvärk. Hösten 2018 byggs därför en sex 
meter hög och 1 000 kvadratmeter stor 
hallbyggnad, avsedd för olika varulager. 

I slutet av sommaren bortschaktades en 
gräsplan med äppelträd, kvar från fruktod-
lingen som fanns på platsen för 60 år sedan. 
Grundpålar sänktes till 11–12 meters djup. 

I oktober gjöts bottenplatta, med komfort-
värme från den för året nylagda fjärrvärme-
ledningen. Hallbyggnaden beräknas vara 
inflyttningsklar i februari 2019.

Längre norrut, på Arrendevägen 74, revs 
i somras en villa. Där färdigställs nu ett 
parhus från Vimmerby, likadant som två 
andra, byggda förra året i samma kvarter.      

Hallbyggnadens grundarbete hösten 2018

I Sundbybladet nr 53, februari 2017, stod 
om Trafiknämndens beslut att anslå 43 mkr 
till en ny gång- och cykelväg norr om Brom-
stensvägen med planerad byggstart till våren.

Men så bestämdes att Sundbyskolan skulle 
få fjärrvärme. Så plötsligt ockuperades 
Bromstensvägen av ledningsarbeten, som 
varade hela sommaren och hösten 2017. 
Byggstart för den nya cykelbanan fick anstå 
till följande vår, men sedan dess har mycket 
hänt. Till årsskiftet färdigställs gång- och 
cykelvägen, som förbinder Sundby med 
de nybyggda studentbostäderna. Dessut-
om har en blomrabatt anlagts och Gamla 
Bromstensvägens busshållplats förnyats. 
När cykelbanan får sin fortsättning fram till 
Spånga station är ännu osäkert. Utbyggna-
den dit hindras av ett stort bostadsbygge, 
kvarteret Ferdinand, i korsningen Spång-
avägen-Bromstensvägen. Därifrån ska det 
byggas en gångtunnel under den snart fyr- 
spåriga Mälarbanan. Mycket ska gå i lås. 
Cykelbanan förblir nog ”halvvägs” i många år.     

CYKELBANA MED FÖRHINDER Arrendevägen 74 hösten 2018

Arbetet påbörjat med den nya cykelbanan. 

”Rolf Hammarskiöld
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ÅSAS FISK
Spånga Torgväg 11

16351 Spånga
asa@asasfisk.se

08/367505
0702282186

Vi erbjuder Fisk och skaldjur av högsta kvalité.
Vi har även luncher, catering, skaldjurslådor.
Vi hjälper er med festen, oavsett om ni är två

eller många.
Vi har även ostar och delikatesser.

VÄLKOMNA TILL OSS

STYRELSEARBETE FÖRR

Kurser i avslappnande 
och stressreducerande

 MediYoga med Mindfulness
på torsdagar i Spångafolkan och 

söndagar på Puls & Träning 
i Spånga C

  
Läs mer och anmäl dig på 

www.sundbypetra.se

Finn inre lugn, och få mer 
energi till det du verkligen vill!

Kontakt: www.sundbypetra.se
Tel: 0730 42 69 86  I  info@sundbypetra.se

OBS! nya rutiner för medlemskap från och med 2019, se info på sid 2



VÄLKOMMEN HEM
Låt oss påbörja resan mot

ert drömboende
Läs mer på: skandiamaklarna.se/valkommenhem

VÄLKOMMEN HEM.
SKANDIAMAKLARNA.SE

SKANDIAMAKLARNA.SE/BROMMA

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ
BROMMAPLAN 403, 08-80 76 00,
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE


